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Ντέιβιντ Γουάιτ: Η μεταμόρφωση ενός ωκεανολόγου σε ποιητή – προσκυνητή 
 

–κείμενο και μετάφραση ποιημάτων: Άννα Τσαντήλα– 

 
Με ιρλανδικές ρίζες από τη μεριά της μητέρας του και αγγλικές από την πλευρά του 

πατέρα του ο Ντέιβιντ Γουάιτ (David Whyte) μεγάλωσε στο ανατολικό Γιορκσάιρ, όπου και 

γεννήθηκε το 1955. Όταν ήταν δεκατριών ετών, παρακολουθούσε γεμάτος ενθουσιασμό 

στην τηλεόραση τις εξερευνήσεις του Ζακ Υβ Κουστώ με το υποβρύχιο Καλυψώ και 

ονειρευόταν παρόμοια ταξίδια. Πραγματοποίησε το όνειρό του, καθώς σπούδασε 

ωκεανολογία και στη συνέχεια εργάστηκε για κάποια χρόνια ως ξεναγός στα νησιά 

Γκαλαπάγκος, όπου μάλιστα μόλις γλίτωσε τον πνιγμό, όταν αιφνιδιαστικά παρασύρθηκε 

από ένα παλιρροϊκό κύμα. Ταξίδεψε, επίσης, ως ξεναγός στις Άνδεις, στον Αμαζόνιο και 

στα Ιμαλάια. Το 1986, αφού έφτασε στα όρια της εξάντλησης εργαζόμενος για έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό, αποφάσισε να αφοσιωθεί, ψυχικά και βιοποριστικά, στην 

πραγματική του κλήση, την ποίηση. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δέκα ποιητικές συλλογές 

και τέσσερα βιβλία με στοχαστικά δοκίμια. Ζει στην πόλη Langley των βορειοδυτικών 

Η.Π.Α. και, έχοντας πια ιδρύσει τη δική του εταιρία, εργάζεται μεταξύ άλλων ως 

επιχειρησιακός σύμβουλος, μεταφέροντας το 

άγγιγμα της ποίησης στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Το ποίημα «Το απαλότερο 

άγγιγμα» (“The Lightest Touch”) προέρχεται 

από τη συλλογή «Σε περιμένει το 

καθετί» (“Everything is Waiting For You”, 

2003). 

 
Το απαλότερο άγγιγμα 
 

Η καλή ποίηση ξεκινά 

με το πιο απαλό άγγιγμα, 

ένα αεράκι έρχεται απ’ το πουθενά, 

μια άφιξη ψιθυριστή ιαματική, 

μια λέξη στο αυτί, 

βάζει τα πράγματα σε μια σειρά ώστε μετά, 

σαν ένα χέρι στο σκοτάδι, 

όλο το σώμα σου αδράχνει, 

σε ατσαλώνει για την αποκάλυψη. 

 

Μες στη σιωπή που ακολουθεί 

έναν δυνατό στίχο, 

νιώθεις τον Λάζαρο, 

βαθιά μέσα 

ακόμη και στο πιο τεμπέλικο, στο πιο 

θανάσιμα τρομαγμένο σου  

κύτταρο, 

να υψώνει τα χέρια και να βαδίζει προς το φως. 
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«Όταν με ρωτούν αν πιστεύω στον Θεό,» έλεγε με χιουμοριστική διάθεση στη 

διάρκεια μιας ποιητικής εκδήλωσης, «απαντώ: τι σημασία έχει η δική μου οπτική, ποια 

διαφορά θα έκανε αυτή, σε σχέση με ό,τι στ’ αλήθεια συμβαίνει στο σύμπαν;» Όμως, ο 

ποιητής ένιωθε στα τριάντα πέντε του χρόνια με τέτοια ένταση τον εναγκαλισμό του με 

τη ζωή, ώστε έκλεισε το ποίημα «Αυτοπροσωπογραφία» (“Self-Portrait”) –από τη 

συλλογή «Φωτιά στη γη» (“Fire on Earth”, 1992)– με το δίστιχο: «Άκουσα πως σ’ αυτόν 

τον άγριο εναγκαλισμό, ακόμα και οι θεοί μιλάνε για Θεό.» Ασφαλώς η πίστη για τον 

Ντέιβιντ Γουάιτ δεν σημαίνει την αποδοχή ενός κληροδοτημένου δόγματος, που στην 

περίπτωσή του είναι, λόγω καταγωγής και ανατροφής, ο καθολικισμός. Η έννοιά της, 

πέρα από το προσωπικό θρησκευτικό αίσθημα, περιλαμβάνει μια στοιχειώδη 

εμπιστοσύνη, μια μικρή έστω βεβαιότητα, μια ελπίδα που απομένει στο κουτί της 

Πανδώρας ότι οι δυσκολίες στον τραχύ δρόμο της ζωής είναι αντιμετωπίσιμες. Τη 

σταδιακή ανάδυση αυτής της αισιοδοξίας αποτυπώνει στο ποίημά του «Πίστη» (“Faith”), 

από τη συλλογή «Εκεί που συναντώνται πολλά ποτάμια» (“Where Many Rivers Meet”, 

1990).  

 

Πίστη 
 
Θέλω να γράψω για την πίστη, 
 για τον τρόπο που ανατέλλει το φεγγάρι 
  πάνω απ’ το παγωμένο χιόνι κάθε νύχτα, 
 
πιστό ακόμη και στη χάση, 
 καθώς σιγά-σιγά απομένει μια τελευταία καμπύλη, μια απίθανη 
  φέτα φωτός πριν από το τελικό σκοτάδι. 
 
Μα δε διαθέτω τόση πίστη, 
 της απαγορεύω την παραμικρή είσοδο. 
 
Ας είναι τούτο λοιπόν το μικρό μου ποίημα, 
 σα μια νέα σελήνη, πενιχρή και μόλις ορατή, 
  η πρώτη προσευχή που θ’ ανοίξει την ψυχή μου στην πίστη. 

 
Προκειμένου να αποτυπώσει ποιητικά τη διαδρομή του ανθρώπου στη ζωή, ο Γουάιτ 

προτιμά συχνά τον όρο «προσκύνημα» αντί του όρου «ταξίδι». Έτσι, έδωσε αυτόν τον 

τίτλο στην ποιητική συλλογή τού έτους 2012 (“Pilgrim”, 2012). Σε αυτήν υπάρχει το 

ποίημα «Στην άκρη της γης» (“Finisterre”) που αναφέρεται στον προσκυνητή ο οποίος, 

αφού ολοκλήρωσε τη διαδρομή του Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα, ατενίζει τον 

Ατλαντικό ωκεανό συνειδητοποιώντας ότι ένα κεφάλαιο της ζωής του έχει πια 

ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα αναδυθούν από τα βαθύτερα στρώματα του ψυχισμού 

νέα ερωτήματα αναφορικά με την προσωπική του ταυτότητα και την περαιτέρω πορεία 

στη ζωή. Η αναζήτηση αυτή αποτυπώνεται στο ποίημα «Μερικές φορές» (“Sometimes”) 

από τη συλλογή «Σε περιμένει το καθετί».  
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Στην άκρη της γης 
 

Τελικά ο δρόμος σε έβγαλε στο μονοπάτι που είχε πάρει ο ήλιος, 

προς τη μεριά του δυτικού ωκεανού, και το φεγγάρι ανέτειλε πίσω σου, 

ενώ στεκόσουν στο μεταίχμιο στεριάς και θάλασσας: κανένας δρόμος τώρα 

προς το μέλλον, παρά μόνον ο δρόμος που η σκιά σου θα μπορούσε να πάρει 

διασχίζοντας μπροστά σου το νερό, πηγαίνοντας εκεί που πάνε οι σκιές, 

κανένας δρόμος να νοηματοδοτήσεις έναν κόσμο που δε σ’ αφήνει να περάσεις 

παρά μόνο να τερματίσεις τη διαδρομή που έχεις κάνει 

να βγάλεις τα τριμμένα γράμματα που έχεις μαζί σου 

να βάλεις φωτιά στις φωτισμένες τους γωνιές· να τα διαβάσεις 

καθώς παρασύρονται στις τελευταίες αναλαμπές ενός δύοντος ηλίου· 

ν’ αδειάσεις το σάκο· να βάλεις αυτό και ν’ αφήσεις το άλλο· 

να εκστομίσεις την υπόσχεση που σ’ έκανε να κάνεις αυτό το ταξίδι 

και να εγκαταλείψεις τα παπούτσια που σ’ έφεραν μέχρις εδώ 

ακριβώς στην άκρη του νερού, όχι επειδή εγκαταλείπεις 

αλλά επειδή τώρα θα βρεις έναν νέο τρόπο να βαδίσεις 

και επειδή μέσα από όλα αυτά ένα κομμάτι σου θα συνεχίσει να βαδίζει 

με κάποιον τρόπο πάνω απ’ τα κύματα. 

 
Μερικές φορές 
 
Μερικές φορές 

σαν προχωράς προσεχτικά  

μέσα στο δάσος, 

 

ανασαίνοντας 

όπως εκείνοι 

στις παλιές ιστορίες, 

 

που μπορούσαν να διασχίσουν 

το λαμπύρισμα μιας στρώσης φύλλων 

χωρίς να κάνουν τον παραμικρό θόρυβο, 

φτάνεις 

σ’ ένα μέρος 

που υπάρχει μόνο και μόνο 

 

για να σε ταρακουνήσει 

με μικρά 

αλλά τρομακτικά ερωτήματα, 

 

που έρχονται από το πουθενά 

αλλά σε αυτό το μέρος 

αρχίζουν να οδηγούν παντού. 
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Σου ζητούν να σταματήσεις αυτό 

που κάνεις αυτή τη στιγμή 

και 

 

να πάψεις να γίνεσαι 

αυτό που γίνεσαι 

κάνοντας αυτό που κάνεις, 

 

ερωτήματα 

που μπορούν να στήσουν 

ή να ξεστήσουν 

μια ζωή, 

 

ερωτήματα 

που σε περίμεναν  

υπομονετικά, 

 

ερωτήματα 

που δεν έχουν το δικαίωμα 

να σηκωθούν και να φύγουν. 

 
Αρκετά αποσπάσματα από τα δοκίμια και τα ποιήματα του Ντέιβιντ Γουάιτ 

φανερώνουν ότι η σκέψη του έχει επηρεαστεί και από τον βουδισμό: «…μία και μόνη 

ατραπός δεν επαρκεί για ολόκληρη τη διαδρομή/ η μια συνομιλία οδηγεί στην 

επόμενη/ η μια αναπνοή στην επόμενη/ μέχρι την τελευταία αναπνοή/ την 

αναπόδραστη τελική απελευθέρωση απ’ το φορτίο...» Το απόσπασμα από το 

παραπάνω ποίημα με τον τίτλο «Κανένα μονοπάτι» (“No Path”, από τη συλλογή «Η 

ροή του ποταμού») έχει ως αφετηρία έναν στίχο του Κινέζου ταοϊστή ποιητή Han 

Shan. Στα ίδια συμφραζόμενα, ο Ντέιβιντ Γουάιτ υπογραμμίζει ότι στη διαδρομή μας 

στη ζωή δεν είμαστε μόνοι. Κάθε άτομο μοιάζει με μεταβαλλόμενη και διαρκώς 

μετακινούμενη «συνοριακή γραμμή» (“a moving frontier”) που ανοίγει διάλογο, 

συνομιλεί, συναναστρέφεται οτιδήποτε ή οποιονδήποτε την αγγίζει και τη συγκινεί: 

την ανοιξιάτικη αύρα, το χαμόγελο ενός παιδιού, τις εργασιακές απαιτήσεις ή τα 

ζητούμενα του βαθύτερού του εαυτού. Ασφαλώς, δεν υπάρχει ατραπός που να 

παρακάμπτει την οδύνη. Έτσι, ο ποιητικός λόγος αναλαμβάνει ενίοτε ρόλο 

παραμυθητικό, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος της πρόσφατης συλλογής ποιητικών 

δοκιμίων του Γουάιτ με τον τίτλο «Παραμυθία» (“Consolations”, 2015).  
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  Στη δική του συνομιλία με τον κόσμο ο ποιητής χαρίζει στον αναγνώστη ένα ποίημα με 

τον τίτλο «Αυτό το ποίημα ανήκει σε σένα» (“This Poem Belongs to You”). Προέρχεται 

από τη συλλογή «Ο οίκος όπου ανήκουμε» (“The House of Belonging”, 1997). 

 

                                                                                                       

Αυτό το ποίημα ανήκει σε σένα 
 
Τούτο το ποίημα 

είναι δικό σου 

και το έχω ήδη 

ολοκληρώσει, 

 

ξεκίνησε πριν από χρόνια 

και το έβαλα στην άκρη 

 

γνωρίζοντας ότι θα ερχόταν 

στον κόσμο 

με το πάσο του. 

 

Στην πραγματικότητα 

το έχεις ήδη διαβάσει 

και κλείνοντας τις σελίδες 

του βιβλίου, 

 

βάζεις στην άκρη 

το πρόγραμμα 

της μέρας και βάζεις 

παπούτσια και παλτό 

να βγεις μια βόλτα. 

 

Χρόνια είχες 

να νιώσεις έτσι. 

 

Θυμήθηκες 

αυτό που θυμήθηκα, 

όταν ξεκίνησα να γράφω.  
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Ροδοκαψαλισμένο ψωμί 

Το φύλλωμα της καστανιάς· 

χρωματιστές γιρλάντες 

τ’ άλλα φυλλοβόλα: 

φλούδα μανταρινιού, 

λεμόνι, περγαμόντο. 

 

Σε μια θάλασσα 

από ρούσα καβουρντισμένα 

καστανόφυλλα 

διακριτή και απόλυτα 

διακριτική 

η μυρωδιά 

ξερού φύλλου.-  

              Άννα  Τσαντήλα  
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19-09-22 Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου:  

9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού -  

Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022  

Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής κ 

Παναγιώτη Γεωργακόπουλου προσκάλεσε για ενημέρωση και υποδέχθηκε στο αμφιθέατρο 

δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων  Τρίπολης, τους κ. 

Αθανάσιο Χωματά και Δημήτριο Καραμήτζο. Οι μαθήτριες Κωνσταντίνα Λίτσα και Σοφία 

Παναγάκη έθεσαν ερωτήσεις και όλη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου 

είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, να παρακολουθήσει παρουσιάσεις και να μελετήσει 

εποπτικό υλικό που διέθεσε ο ΣΑΟΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρείτε την πεζοπορία μια δραστηριότητα προσιτή σε κάθε άνθρωπο; 
 
Αθ. Χωμ. Η πεζοπορία και η ορειβασία είναι αθλήματα τα οποία μπορεί να κάνει ο 

οποιοσδήποτε συμπολίτης μας ανεξάρτητα από την ηλικία του. Εμείς στον ορειβατικό 

σύλλογο στο ΣΑΟΟ  έχουμε ανθρώπους που πεζοπορούν πάνω στα βουνά από  3-4 ετών 

μέχρι και ... ανώτατο όριο ηλικίας ...δεν υπάρχει όσο αντέχει ο καθένας, με κάποιες 

ελάχιστες προϋποθέσεις βέβαια.  

Μια ελάχιστη φυσική κατάσταση, οπωσδήποτε ένας έλεγχος της υγείας μας ,ο οποίος 

γίνεται προληπτικά και πάνω από όλα διάθεση και ενδιαφέρον.  

 

Δ. Κ. Ρώτησε η αξιότιμη δημοσιογράφος αν είναι προσιτό σαν άθλημα;  Εγώ δεν θα έλεγα 

ότι είναι άθλημα, γιατί το άθλημα προϋποθέτει ίσως χρονόμετρο, μεζούρα.  Εμείς κάνουμε 

κάτι άλλο, αυτό που λέγαμε παλιά μαζικό αθλητισμό, δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε όλες 

τις ηλικίες όπως είπε πριν ο Θανάσης, όχι απαραίτητα στα ψηλά βουνά της εξαιρετικής 

φύσης αρκαδικής αλλά και της ελληνικής , αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα 

μονοπάτια τα περιαστικά.  
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Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο περιαστικών μονοπατιών και συνεχίζουμε να το εξελίσσουμε , 

δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινήσει κάποιος από τον Αι Γιώργη και να φτάσει μέχρι την 

Ανάληψη , για παράδειγμα, μέσα σε μιάμιση, δύο ώρες . 

Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο.  Έχουμε το προνόμιο εμείς εδώ να κατοικούσε σε μια 

γη,  την  αρκαδική γη η οποία είναι γεμάτη από φυσικές ομορφιές αλλά και γεμάτη από 

ιστορία όπου και να περπατήσουμε στο δίκτυο μας αυτό των περίπου 400 μέτρων το 

οποίο συνδέει ορεινούς κυρίως τόπους μεταξύ τους αλλά περνάει και μέσα από 

μοναστήρια από βρύσες από σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχουμε το προνόμιο να κατοικούμε σε μια ευλογημένη γη  στην Αρκαδία. Αφού λοιπόν 

έχουμε το προνόμιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους και την 

φύση και τον πολιτισμό μας διότι όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί.  

 

Όπως αναφέρατε μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την πεζοπορία από τα αστικά 

μονοπάτια. Ποια είναι η διαφορά των αστικών μονοπατιών από αυτά της φύσης; 

 
 Αθ. Χωμ. Τα περιαστικά μονοπάτια της Τρίπολης είναι τεχνητά, αναπτύσσονται μέσα 

σε τεχνητά δάση, τα οποία φυτεύθηκαν από τον σύλλογο ορειβατών, από τα σχολεία και 

από τους πολίτες της Τρίπολης στα πλαίσια ενός οργανωμένου προγράμματος 

δενδροφύτευσης, ανάπλασης του αστικού περιβάλλοντος και ίσως για διάφορους 

στρατιωτικούς σκοπούς, για παράδειγμα να μπορούν να κρύβονται οι συγκεντρώσεις των 

στρατιωτών μέσα σε καλυμμένο περιβάλλον.  
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      Τώρα τα φυσικά δάση και τα μονοπάτια τα οποία αναπτύσσονται μέσα σε αυτά πχ στο 

Μαίναλο και στον Πάρνωνα , που είναι τα κυριότερα αρκαδικά βουνά, είναι μονοπάτια και 

διαδρομές οι οποίες στο παρελθόν αποτέλεσαν διαδρομές παραγωγικής δραστηριότητας 

των ανθρώπων, χρήσιμες για την καθημερινή τους ζωή και την οικονομική 

δραστηριότητα. Για παράδειγμα πήγαιναν στα βοσκοτόπια με τα πρόβατα τους , πήγαιναν 

στις ορεινές καλλιέργειες τους ( τότε δεν ήταν δασωμενα τα βουνά). 

 

    Αυτά τα μονοπάτια πλέον έχουν χάσει την παραδοσιακή τους χρήση, θέλουμε εμείς, 

στα πλαίσια της προσπάθειας μας για εναλλακτικό τουρισμό στην ορεινή Αρκαδία να τα 

αξιοποιήσουμε και να προσελκύσουμε τον λεγόμενο ήπιο οικολογικό τουρισμό. Αυτή είναι 

η φιλοσοφία και για αυτό εδώ και δεκαπέντε χρόνια ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και 

Οικολόγων σε συνεργασία και με την στήριξη της τοπικής και περιφερειακή 

αυτοδιοίκησης.(να σημειωθεί εδώ ότι όταν λέμε στήριξη δεν εννοούμε χρήματα αλλά είναι 

εθελοντική προσφορά, εργασία και οργάνωση με σκοπό την αναγέννηση και την 

αναβίωση των παλιών μονοπατιών). Υποστήριξη σε πινακίδες σήμανσης και αλλαγής 

κατεύθυνσης, πινακίδες σήμανσης και αλλαγής κατεύθυνσης, πινακίδες πληροφόρησης 

στα χωριά, στην Τρίπολη μπορούμε να βρούμε στο πεδίο του Άρεως δίπλα στο δικαστήριο 

και στην κεντρική πλατεία. 
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Διαφέρει η σήμανση από τόπο σε τόπο; 
 
   Υπάρχουν πολλών ειδών σημάνσεις, για παράδειγμα στα διεθνή μονοπάτια 

συγκεκριμένα το μοναδικό διεθνές μονοπάτι που περνάει από την Ελλάδα είναι το Ε4  

(6.000 χιλιόμετρα )το οποίο ξεκινάει από τα Πυρηναία στα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας 

έπειτα περνάει από τις Άλπεις μεταξύ 

Ελβετίας, Ιταλίας και Γαλλίας κατεβαίνει στα 

Βαλκάνια από τις Δειναρικες Άλπεις που 

διασχίζουν από βορά προς νότο Κροατία, 

Σλοβενία , Μαυροβούνιο, Σερβία,Βοσνία και 

καταλήγουν μέσω της Βουλγαρίας στην 

Ελλάδα από την Φλώρινα, διασχίζει όλη την 

οροσειρά της Πίνδου αφού κάνει μια 

παράκαμψη προς τα ανατολικά για να 

περάσει από τον Όλυμπο -το σπουδαιότερο 

πολιτιστικά βουνό της Ευρώπης και ίσως του 

κόσμου λόγω της μυθολογίας η οποία ήταν 

ιστορία πριν την ύπαρξη της ιστορίας, 30-40 

χιλιάδες Ευρωπαίοι ορειβάτες τον 

επισκεπτονται κάθε χρόνο- στη συνέχεια 

περνάει μέσα από την Στερεά Ελλάδα , τους 

Δελφούς. Το Ε4 στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να περνάει μέσα από 

χώρους ιστορικού και μυθολογικού  

περιεχομένου, μπαίνει στην Πελοπόννησο,  στο Αίγιο διασχίζει το φαράγγι του Βουραΐκού, 

φτάνει στην Αρκαδία από του Δάρα,  περνάει την Βυτίνα και διασχίζει όλο το Μαίναλο. 

Φτάνει στην Τρίπολη και μέσω Τεγέας, Δολιανών διασχίζει τον Πάρνωνα, Ταϋγετο, 

καταλήγει στο Γύθειο και από εκεί με το καράβι περνάει στην Κρήτη στα Χανιά και την 

διασχίζει όλη (Λευκά όρη,Ψηλορείτης κτλ)και μέσω Ιεράπετρας καταλήγει στο 

Φοινικόδασος Βάι.  

 

Εκτός από το διεθνές μονοπάτι υπάρχουν και εθνικά μονοπάτια, ένα δίκτυο εθνικών 

μονοπατιών πολύ σπουδαίο και από το πιο καλά σημασμενο είναι το Μαίναλο. Τα 

μονοπάτια του οποίου έχουν τα χρώματα πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πορτοκάλι 

με λευκό πλαίσιο ώστε να ξεχωρίζουν μέσα στην βλάστηση ( να σημειωθεί ότι τα χρώματα 

δεν ξεχωρίζουν βαθμό δυσκολίας πχ το κόκκινο δεν είναι δύσκολο ο σκοπός τους είναι να 

ξεχωρίσουν την διαδρομή). 

Για παράδειγμα αν ακολουθήσουμε το μπλε μονοπάτι από την Τρίπολη θα φτάσουμε στο 

Βαλτεσινίκο ( μέσα σε 3-4μερες ) αλλά και το πράσινο πάλι θα μας οδηγήσει στο 
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Πως επηρεάζει η πεζοπορία την ψυχική υγεία του ανθρώπου; 
 
Θα  ρώταγε κάνεις τι είναι η ορειβασία και τι είναι η πεζοπορία;  Ορειβασία είναι βαίνω στα 

όρη ( περπατάω/διασχίζω στα όρη) και κατά επέκταση βιώνω την φύση.  Η πεζοπορία 

είναι πορεία με τα πόδια μας κατά συνέπεια η ορειβασία είναι μια μορφή πεζοπορίας στο 

ορεινό περιβάλλον.  

 Θα έλεγε κανείς ότι είναι άθλημα ότι είναι ψυχαγωγία  ότι είναι άσκηση  ότι είναι 

αντικαταθλιπτικό.  Να καταφέρουμε να ξεφύγουμε δηλαδή από το άγχος της πόλης, της 

καθημερινότητας από την στενοχώρια που μας προκαλεί ο λογαριασμός του ρεύματος ο 

λογαριασμός του κινητού τηλεφώνου και χίλια δυο αλλά προβλήματα που μας 

δημιουργούν άγχος και μας βασανίζουν.  

Εγώ θα έλεγα ότι η ορειβασία και η 

πεζοπορία είναι ευδαιμονία είναι 

αλληλεγγύη είναι γνωριμία των ανθρώπων 

είναι μια συλλογική δραστηριότητα που 

υποβιβάζει και υποβαθμίζει τον ατομισμό, 

τον αρνητικό ατομισμό γιατί έχει και 

θετικές πλευρές η ατομική προσπάθεια.  

 Ενισχύει την αγάπη μεταξύ των 

ανθρώπων, γιατί πάνω από όλα μια ομάδα 

η οποία περπατάει στην ορεινή φύση χρειάζεται αλληλεγγύη, οργάνωση, εμπιστοσύνη 

στον αρχηγό.  

Αφού αναφερθήκατε στην ορειβασία οφείλω να ρωτήσω. Πόσο δύσκολη είναι και 

εξαρτάται ο βαθμός δυσκολίας της ανάλογα με το βουνό και την εποχή που θα 

πας ; 

 

 Έχουμε πολλές διαβαθμίσεις ορειβατικές, έχουμε την απλή πεζοπορία εδώ στα περιαστικά 

μας δάση, έχουμε την ορεινή πεζοπορία, έχουμε 

τις ορεινές διασχίσεις οι οποίες απαιτούν πέντε έξι 

ώρες που η απλή ορεινή πεζοπορία σε μικρές 

κλίσεις εδάφους.  

Είναι κάτι πολύ απλό που μπορεί να κάνει ακόμα 

και ένας αρχάριος σε ένα ήπιο φυσικά περιβάλλον 

και μάλιστα σε ένα καλά σηματοδοτημένο 

μονοπάτι.  

Από εκεί και πέρα έχουμε τις δυσκολότερες 

αναβάσεις οι οποίες είναι δυσκολότερες είτε διότι 

διαρκούν περισσότερο χρόνο από τις τυπικές και 

κλασσικές 2 ή 3 ώρες μια ολόκληρη μέρα ή και 

μέρες.   
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Έχει σχέση και η κλίση του εδάφους , η δομή του εδάφους αν δηλαδή περπατάμε σε ένα 

μονοπάτι ή σε μια ράχη ή σε μια βουνοπλαγιά με κλίση μεγάλη. με χιόνι είτε μεγάλη κλίση 

στον βράχο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνητά μέσα.  

 

Έπειτα είναι η ορειβατικές αναβάσεις που χρειάζονται τεχνητά μέσα που δεν μπορούν να 

γίνουν  μόνο με τις φυσικές μας δυνάμεις τα πόδια μας και τα χέρια μας, διότι υπάρχουν 

σημεία στο βουνό που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και τα χέρια μας για να πιαστούμε. 

Όταν υπάρχει πάγος ή μεγάλη κλίση στο βουνό Τα τεχνητά μέσα που χρησιμοποιούνται 

είναι τα εξής: αρχικά σχοινί για να δεθούμε με μποντριέ ( ιμάντας) το οποίο όταν δεθεί 

πάνω μας θα πάρει την άκρη του ο επικεφαλής της ομάδας ( εκείνος με την μεγαλύτερη 

ορειβατική εμπειρία ) θα προχωρήσει προς τα επάνω καρφώνοντας τα λεγόμενα καρφιά 

στις σχισμές των βράχων εκεί που επιλέγει ο ίδιος ότι είναι ασφαλής. Προσαρμόζει λοιπόν 

τις ασφάλειες και σε αυτές δένεται το σχοινί.  

 

Αφού λοιπόν ασφαλιστεί το σχοινί η υπόλοιπη ομάδα,  οι σχοινοσύντροφοι ( δυο τρεις 

δεμένοι με το ίδιο σχοινί) με απόλυτη πειθαρχία και τις γνώσεις που έχουν λάβει σε ειδικές 

σχολές αναρρίχησης αλλά και με ψυχική ενότητα αναρριχώνται το βουνό.  

 

 Με αυτό τον τρόπο η ομάδα καλύπτει την δύσκολη απόσταση του βουνού 50 -60 μέτρα 

ώσπου να φτάσει σε ένα "πατάρι " το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα ξεκούρασης μέχρι 

και διανυκτέρευσης σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν ο καιρός είναι απαγορευτικός.  

 

Στην περίπτωση αυτή 

λοιπόν θα χρειαστούμε 

μια μικρή σκηνή ή 

υπνόσακο 

αλουμινοκουβέρτα, φακό  

και εφόδια.  

Στην πιο ακραία μορφή 

ορειβασίας στην 

αναρρίχηση σε πάγο 

φοράμε κάτω από τις 

αρβύλες ειδικά πέλματα 

με καρφιά ( καραμπόν) τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα να καρφωνόμαστε πάνω 

στον πάγο ώστε να μην ολισθαίνουμε προς τα πίσω.  
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Σε αυτές τις αναρρίχησεις θα χρειαστούμε και το πιολέ την ορειβατική  σκαπάνη που μας 

παρέχει ασφάλεια. Το τελευταίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην πορεία σε 

μια μικρής κλίσης παγωμένη πλάγια. Το χρησιμοποιούμε ως μπαστούνι αλλά και ως γάτζο. 

 

Μιας και είμαστε στο θέμα του εξοπλισμού . Τι άλλο χρειάζεται για να 

πεζοπορήσει κάποιος; 

 

 

Για τις απλές πεζοπορίες ή τις ορεινές πορείες μας με καλό καιρό  αρκεί να έχουμε μια 

καλή αρβύλα ( για τις ορεινές κυρίως διαδρομές) μια πεζοπορική αρβύλα ούτε μαλακή 

ούτε σκληρή κάπου ενδιάμεσα .  

Για τις απλές πεζοπορίες αρκεί ένα καλό αθλητικό παπούτσι ανατομικό.  

 Επιπλέον χρειάζεται ένα σακίδιο ( το οποίο είναι ικανό να μας σώσει μέχρι και από 

τραυματισμό από πτώση) και φυσικά ένα  ορειβατικό μπαστούνι. Νερό φυσικά και ξηρά 

τροφή. Τέλος το πιο σημαντικό , ένα φαρμακείο μαζί μας . 

 



 15 

15 

 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην πεζοπορία/ 

ορειβασία και πόσο εύκολα αντιμετωπίζονται; 

 
Ο πιο απλός κίνδυνος είναι να σκοντάψουμε  για αυτό προσέχουμε πάρα πολύ πως 

βαδίζουμε.  Ένα άλλος κίνδυνος είναι μια πτώση σε περίπτωση ανάβασης σε μια 

πλαγιά μεγάλης κλίσης. Εδώ είναι που μπορεί να μας σώσει το σακίδιο μας καθώς αν 

πέσουμε σε "πατάρι" πολύ κοντά σε εμάς (το σχοινί σου δίνει περιθώρια 2-3 μέτρα 

να αιωρηθείς) μπορεί να τραυματιστούμε στην σπονδυλική μας στήλη αν δεν έχουμε 

το σακίδιο να αποσβέσει την δύναμη της πτώσης . 

Άλλος κίνδυνος είναι ο κεραυνός.  Δεν πρέπει με τίποτα να επιδιώξουμε να ανέβουμε 

στην κορφή την ώρα που έρχεται καταιγίδα γιατί εκεί πάνω είναι που θα μας 

χτυπήσει ο κεραυνός. Ιδίως επειδή κουβαλάμε μαζί μας μεταλλικά αντικείμενα ( ο 

εξοπλισμός). Επίσης υπάρχει υψηλος κίνδυνος κεραυνού εν αιθρία ( πτώση κεραυνού 

πριν να εμφανιστούν σύννεφα 

Δεν πρέπει να ήμαστε μαζεμένοι ειδικά όταν φθάνουμε σε μια κορφή με κακές 

καιρικές συνθήκες , όταν περνάμε σε ένα πέρασμα με κίνδυνο κατολίσθησης ή 

πτώσεις βράχων ώστε σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου οι υπόλοιποι να είναι σε 

θέση να τον σώσουν.  

Επιπλέον αραιωμένοι πρέπει να είμαστε όταν περνάμε σε μια πλαγιά που έχει χιόνι 

διότι υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδας. 

 
Κίνδυνος κατολίσθησης λοιπόν , αρχικά φοράμε το ορειβατικό μας κράνος για να 

αποφύγουμε την λιθόπτωση και περνάμε από το επικίνδυνο σημείο αραιά ώστε να 

μην χτυπηθούμε όλοι ( στην καλύτερη περίπτωση κανένας). Αυτά βέβαια συμβαίνουν 

σπάνια δεν υπάρχει λόγος φόβου.  

Στην περίπτωση χιονοστιβάδας πρέπει να  είμαστε δύο- δύο (ή2-3) δεμένοι και όχι 

όλοι η ομάδα μαζί ώστε να μην μας παρασύρει όλους.  

  Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε και όταν τυχαίνει στην πεζοπορία να χρειαστεί 

να διασχίσουμε ποτάμι.  Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας τον καιρό και δεν 

διασχίζουμε ποτέ σε εποχές με πολλές βροχοπτώσεις.  

Αυτοί είναι λοιπόν οι κίνδυνοι.  
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Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, για να έχουμε μια ασφαλή και σωστή πεζοπορία/

ορειβασία χρειαζόμαστε: γνώση του χώρου στον οποίο θα περπατήσουμε, γνώση του 

καιρού, αλληλεγγύη και οργάνωση της ομάδας, καλός εξοπλισμός  και καλή 

ψυχολογία.  

 

 

 

 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποφύγουμε ή να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες  

της φύσης.  

Σκοπός της πεζοπορίας είναι φυσικά να χαρούμε την φύση να περπατήσουμε αλλά 

πάνω πάνω όλα να γυρίσουμε πίσω ασφαλείς όλοι και φυσικά να μην ξεχνάμε πως ο 

άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όχι εκείνους που την διοικεί. 
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Ανάμεσα στις πολλές αίθουσες του σπηλαίου συγκαταλέγεται και η Αίθουσα των 

Θαυμάσιων, στην οποία υπάρχουν εκρηκτικά χρώματα στα τοιχώματα κόκκινο, κίτρινο και 

γαλάζιο που δημιουργούν ένα φυσικό έργο τέχνης απερίγραπτης ομορφιάς. Μέσα σε 

όλους αυτούς τους χώρους, φυσικά κατοικούν και ζωντανά όντα, όπως νυχτερίδες. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

ΚΑΨΙΑ, ΕΝΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 

Της Καλλίστης Πανταζή 

 

 

Έχετε ποτέ επισκεφτεί το Σπήλαιο Κάψια;  

 

Αν όχι, σας συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε. Είναι μια υπέροχη εμπειρία που πιστεύω πως ο 

καθένας πρέπει να ζήσει.  

 

Αν ναι, τότε ελπίζω να περάσατε όσο καλά και εγώ ή ακόμα καλύτερα. 

 

Επισκέφτηκα το Σπήλαιο Κάψια με το σχολείο μου περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου. 

Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από την Τρίπολη Αρκαδίας. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική και 

μυστηριώδης λόγω του χαμηλού φωτισμού και της σιγανής μουσικής που αντηχούσε στον 

χώρο. 

 

Εξωτερικά του σπηλαίου υπάρχουν οι καταβόθρες, οι οποίες είναι φυσικές τρύπες που 

απορροφούν το βρόχινο νερό και το οδηγούν υπόγεια στο Κεφαλάρι του Άργους και από 

εκεί καταλήγει στον Αργολικό Κόλπο. Εσωτερικά, μπορεί κάποιος να δει απίστευτους 

σταλακτίτες και σταλαγμίτες, καθώς επίσης και ευδιάκριτες μορφές στις κολόνες, που 

έχουν  

σχηματιστεί με την πάροδο των αιώνων.  
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Κατά την επίσκεψή μας στο σπήλαιο, μας διηγήθηκαν μια ιστορία για μια οικογένεια που 

ζούσε εκεί πριν από την πρώτη πλημμύρα. Αυτή η 

οικογένεια λοιπόν ζούσε μια χαρά στο σπήλαιο μέχρι 

που, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, το σπήλαιο 

άρχισε να πλημμυρίζει. Κολύμπησαν αμέσως προς 

τη μια και μοναδική έξοδο και είσοδο του σπηλαίου, 

αλλά βρήκαν το νερό να μπαίνει σαν χείμαρρος από 

εκεί. Κολύμπησαν λοιπόν πάλι πίσω έως ότου 

μπορούσαν να περπατήσουν και από εκεί 

περπάτησαν μες στις λάσπες για να βρουν 

καταφύγιο σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Έφτασαν, 

τελικά, στο ψηλότερο σημείο του σπηλαίου και 

ευτυχώς δεν πνίγηκαν, αλλά το νερό άργησε να υποχωρήσει αρκετά ώστε να μπορούν να 

βγουν και έτσι πέθαναν από την πείνα γιατί δεν μπορούσαν να βρουν τροφή. Αυτή η 

ιστορία ήταν τραγική λόγω του μοιραίου τέλους της οικογένειας αυτής και μας ενέπνευσε 

γιατί,  παρόλο που όλα ήταν εναντίον τους, συνέχισαν να προσπαθούν να βρουν τρόπο να 

επιβιώσουν. 

Ο πρώτος που αντίκρισε το πανέμορφο αυτό σπήλαιο ήταν ο Γάλλος αρχαιολόγος 

Γουστάβος Φουζέρ το 1887, ενώ η πρώτη έρευνα έγινε στις 20 Αυγούστου του 1892. Το 

1974 πραγματοποιήθηκε νέα ελληνογαλλική αποστολή και ανακαλύφθηκε νέο τμήμα του 

σπηλαίου. Στο σπήλαιο βρέθηκαν ίχνη παλαιάς πλημμύρας και θραύσματα ανθρώπινων 

οστών και κρανίων, όπως επίσης και λυχνάρια (πιθανότατα των ύστερων ελληνικών 

χρόνων, 4ος-5ος μ.Χ. αι.).  

Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν τμήματα του σπηλαίου που δεν έχουν πλήρως ερευνηθεί και 

δεν είναι ανοιχτά προς το κοινό. Η σημερινή εξερευνημένη έκταση είναι περίπου 6.500 

τ.μ. 

 

 Το Σπήλαιο Κάψια κατατάσσεται 

στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της 

Ελλάδας και συγκαταλέγεται στα 

εκατό κατάλληλα για αξιοποίηση.  
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Το ποίημα που βραβεύτηκε στον ενδοσχολικό διαγωνισμό  

του σχολικού έτους 2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήθη  

της Χρυσής Βάκρου 

 

Κρύψου 

Η υπομονή μοιάζει με έναν μαύρο παράδεισο, 

γεμάτο από πεταλούδες με γαλάζια φτερά, 

που σπάνε σε χίλια κομμάτια το σκοτάδι της ψυχής. 

Η αγάπη που θα προσφέρεις 

μέσα σε μία νύχτα μόνον 

θα αποκτήσει ρίζες, κλαδιά, φύλλα… όπου κάποια στιγμή 

θα πέσουν στο κενό της υποκρισίας. 

Απαρνήσου την πραγματικότητα. 

Η αλήθεια θα σε οδηγήσει σε ένα κλουβί 

περιβάλλοντας τον σεβασμό σου Ορκ διψασμένα για πόνο... 

Οργισμένα που βρέθηκεςστον κόσμο τους. 

 

Κενές αλήθειες 

Έξω βρέχει... 

Σκέφτομαι τα όνειρα που έκανα όταν ήμουν μικρή. 

Η πίεση με έσπρωξε στην έκφραση της τέχνης. 

Η ευρύτερη κατάληξή μου είναι εδώ, 

σε ένα γραφείο καλοντυμένων δικηγόρων με άδεια μυαλά και 

υπερεκτιμημένη γνώμη. 

Ο κόσμος ακολουθεί τα βήματα των μορφωμένων 

κενών από συναίσθημα ανθρώπων. 

Δεν ήταν όνειρο... Ήταν ανάγκη. 
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Συγκρατήσου 

Η ομορφιά αγκομαχά να προσπεράσει την Αφροδίτη 

Ήταν μοιραίο μετά από τέτοια ύβρη να ακολουθήσεις τα μονοπάτια της εκδίκησης. 

Το πλήθος των αγαλμάτων πλημμυρίζει από ψιθύρους 

χαμένους στα χέρια της μοίρας. 

Έσπασε η γυάλινη μπάλα που σε προστάτευε από τις λεπρές 

κι αντίξοες συνθήκες που σε οδήγησαν στο κελί της θείας Νέμεσης. 

Τώρα πια... Ταξίδεψε στο άπειρο της ελπίδας.  

Δάκρυ για μια φτωχή καθημερινότητα. 

Αναζητούσες πλούτο. 

Παλέψεις για να χάσεις τα πάντα. 

Υποδεικνύεις πως ξεχείλισες σαν άνθρωπος. 

Τα όρια της λογικής σου σε έκαναν να ξεγλιστρήσεις στο χρυσό της δυστυχίας. 

Το άδειο σου κορμί έχει μια θέση στη μετέπειτα ζωή. 

 

Woodstock 

Ξύπνησα ένα πρωί και έγινα χίπισσα. 

Ήθελα να δημιουργήσω μία μόδα. 

Μία μόδα εποχής... 

Ήρθε το Woodstock. 

Δεν ήμουν ψυχικά έτοιμη για κάτι τόσο μεγάλο. 

Έβαλα τη μάσκα της μορφής μου 

και πήγα να προβάλλω ένα πρότυπο που κανείς άλλος δεν είχε. 

Η αλήθεια μου κρύβεται σε μία ψεύτικη ομορφιά. 

Κι όμως κατάφερα να δείξω κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει. 

Τα λέμε πάλι αύριο σε μία υποτιθέμενη πραγματικότητα. 
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Αγία Φωτεινή, ένας ναός γεμάτος ιστορίες 

του Παναγιώτη Μπουλουγούρη 

 

Ο ναός της Αγίας Φωτεινής 

βρίσκεται στην Αρκαδία, στην 

περιοχή της Μαντινείας, 13 

χιλιόμετρα βόρεια της Τρίπολης και 

απέναντι από τον αρχαιολογικό 

χώρο της αρχαίας Μαντίνειας. Είναι 

ένα κτίσμα του αρχιτέκτονα και 

ζωγράφου Κώστα Παπαθεοδώρου ο 

οποίος στην κατασκευή του 

συνδυάζει αρχαίους ρυθμούς και 

στοιχεία βυζαντινών ναών. 

     Ο Κώστας Παπαθεοδώρου θεωρούσε την Αγία Φωτεινή έργο ζωής. Είχε στήσει ένα 

αντίσκηνο δίπλα στην εκκλησία και ζούσε εκεί τον πρώτο καιρό ανέγερσης του ναού 

λέγοντας πως δεν ήθελε να χάσει πολύτιμο χρόνο, καθώς ολόκληρη τη μέρα 

εργαζόταν εκεί παρέα με λιγοστούς εργάτες από τα χωριά της περιοχής.  

 

 

Θεωρούσε το σημείο ιδανικό για έναν 

ναό σαν αυτό που είχε στο μυαλό του. 

Όταν είδε την περιοχή εκείνη με τις 

καλύβες, το πράσινο, τις αχυρένιες 

στέγες είπε πως ήταν το τέλειο σημείο.  

 

Ήταν μια περιοχή που την χαρακτήριζε 

η απλότητα του αρκαδικού τοπίου, η 

φτώχεια των κατοίκων και μία αφέλεια 

που ήθελε να αναδείξει μέσα από το 

έργο του. 

 

 Ο Παπαθεοδώρου πίστευε πως ένας 

τόπος λατρείας δε χρειάζεται να είναι 

πολύπλοκος.  
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Η κατασκευή και η δημιουργία της εκκλησίας ξεκίνησε περίπου το 1970 και 

εγκαινιάστηκε το 1980. Η παραγγελία έγινε από τον Μαντινειακό Σύνδεσμο που 

αναζητούσε έναν αρχιτέκτονα για να χτίσει ένα ναό ξεχωριστό. Ακόμη και σήμερα η 

επιλογή του Παπαθεοδώρου, μαθητή του Τσαρούχη, του Κόντογλου και του Πικιώνη, 

φαντάζει επαναστατική αν όχι εξωφρενική. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς τα 

μέλη του Συνδέσμου επέλεξαν τον Παπαθεοδώρου και του εμπιστεύτηκαν μια τόσο 

τολμηρή επιθυμία σε μια ιστορικής σημασίας περιοχή και μάλιστα σε μια εποχή που 

χαρακτηριζόταν από φτώχεια ενώ η Χούντα των συνταγματαρχών μεσουρανούσε.   

 

Στόχος του αρχιτέκτονα ήταν να διατηρηθεί το αρχαίο πνεύμα αλλά να προβληθούν 

και τα νέα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Στο σύμπλεγμα κτισμάτων εκτός από 

το ναό κατασκευάστηκαν, το Ηρώο προς τιμήν των νεκρών από τους πολέμους και το 

Φρέαρ του Ιακώβ. Τα ψηφιδωτά δάπεδα και ο αρχικός ζωγραφικός διάκοσμος, επειδή 

είχαν πολλά νεωτερικά στοιχεία και στοιχεία από αρχαίους μύθους προκάλεσαν 

αντιδράσεις αλλά και θαυμασμό από πολλούς. Η τοπική εκκλησία αντέδρασε και έτσι 

μετά από χρόνια ο Παπαθεοδώρου αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τον ζωγραφικό 

διάκοσμο προσαρμόζοντάς τον στο τυπικό των ορθόδοξων ναών και καταστρέφοντας 

τις παλιές τοιχογραφίες. 
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Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στον κάμπο της Αρχαίας Μαντίνειας ανήκει στη λίστα 

με τις πιο παράξενες εκκλησίες του κόσμου. Ο επισκέπτης ακόμα κι αν δεν έχει 

ακούσει κάτι γι’ αυτή περνώντας τυχαία από την περιοχή στέκεται με δέος να την 

θαυμάσει. Είναι ένα κτήριο που έχει διχάσει  

 αφού και κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα έχει θαυμαστές και πολέμιους ανάλογα 

με το γούστο και τα υποκειμενικά κριτήρια του καθενός. Άλλος το χαρακτηρίζει 

έκτρωμα και άλλος αριστούργημα. Το καλό είναι πως οι περισσότεροι την βλέπουν ως 

έναν φοβερό και εντυπωσιακό ναό. 

 

     Όμοιο ναό δύσκολα θα συναντήσει κανείς πουθενά στην Ελλάδα. Είναι ένας ναός 

που δεν κατατάσσεται κάπου συγκεκριμένα με βάση τον ρυθμό του και την 

αρχιτεκτονική του. Με παράξενο τρόπο συνδυάζει το αρχαίο, το βυζαντινό και το 

χριστιανικό πνεύμα.   
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Το διήγημα που ακολουθεί απέσπασε το πρώτο βραβείο διηγήματος γυμνασίου  

στον  ενδοσχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό του σχολικού έτους  2021-2022 

Η κατσίκα του κυρ Μιχάλη  

του Χρήστου Παπαθανασόπουλου 

 

Παρασκευή πρωί. Τυπική μέρα για τον κυρ Μιχάλη. Συγύρισε τη στάνη του, τις κότες, τα 

πρόβατα , τα γίδια και έφυγε βολίδα, όπως είπε στη γυναίκα του, για τον καφενέ. Η παρέα 

αποφάσισε να παίξει πρέφα σήμερα, αφού ήταν και η γιορτή του Τάκη, ο οποίος φάνηκε 

αρκετά τυχερός σήμερα· τους τα μάζεψε όλα και όσο περνούσε η ώρα τα πρώτα 

στοιχήματα έπεφταν. Τα κεράσματα του κυρ Τάκη έδιναν και έπαιρναν, τα ουζάκια 

είχαν εξαντληθεί από το κατάστημα. Τέσσερις άσοι, τέσσερις ρηγάδες και δύο ντάμες ήταν 

τα φύλλα του εορτάζοντος: «Όποιος με φάει σε τούτο το γύρο, από εμένα μια κατσίκα». 

Ε, που να ’ξερε πως ο κυρ Μιχάληςθα ήταν ο τυχερός. Η ώρα είχε περάσει και η παρέα 

διαλύθηκε. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε. Σήμερα ο κυρ Μιχάλης είχε αγγαρείες στη στάνη. 

Μα τι άλλο από το να κουρέψει τα πρόβατα. Τον πόνο αυτό ήρθε να του απαλύνει ο κυρ 

Τάκης, αφού καθώς έφευγε εμφανίζεται ενώπιόν του μία κατσίκα.  

-Όπως σου την έταξα! Η κατσίκα σου, άντε και καλή χώνεψη! 

- Γεια σου ρε Τάκη με τις κατσίκες σου! Καθόταν και κοιτούσε το θέαμα. 

- Το βράδυ πάλι στον καφενέ για πρέφα! 

- Τα λέμε Τάκη! 

Ο κυρ Μιχάλης πήρε τότε την κατσίκα και την πήγε στην στάνη του να φάει λίγο να 

παχύνει. Οι εβδομάδες περνούσαν και η κατσίκα σιγά-σιγά πήγαινε για σφαγή. 

Ενώ όμως γινόταν όλη αυτή η διαδικασία για να παχύνει η κατσίκα, ο κυρ Μιχάλης είχε 

δεθεί συναισθηματικά με αυτή. Όλα τα προβλήματά του, όλες οι σκέψεις του πήγαιναν σ’ 

αυτή την κατσίκα. Της είχε δώσει και όνομα, η Τασία ή Τασούλα ήταν η καλύτερη παρέα 

του όσο ήταν μόνος του στη στάνη. Δεύτερες σκέψεις ξεκίνησαν να μπαίνουν στο μυαλό 

του για το αν θα τη σφάξει ή αν θα την κρατήσει. Ο κυρ Μιχάλης όδευε προς το να 

κρατήσει την κατσίκα, αλλά δεν ήξερε πώς να το ανακοινώσει στη γυναίκα του, ώστε να 

αποφύγει τη «μουρμούρα». Μια μέρα λοιπόν την πλησίασε και της το ανακοίνωσε, εν τω 

μεταξύ είχε βρει την τέλεια δικαιολογία. 

- Γυναίκα λέω να την κρατήσω τη ρημάδα την παλιοκατσίκα, να έχουνε και τα παιδιά να 

πίνουνε γάλα. 

Έλα ρε Μιχάλη, ας τη σφάξουμε, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε ένα γλέντι. 

- Μπα άφησέ την εκεί που κάθεται, πού να μπλέκουμε τώρα!... 

 Μα τόσο καιρό την ταΐζουμε, αν δεν τη σφάξουμε, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. 

- Παράτα με μωρέ Ειρήνη , είπα-ξείπα, την κατσίκα δεν θα τη σφάξουμε, θα την 

κρατήσουμε. 

- Να την κάνουμε τι, ρε Τάκη; 
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- Ό, τι θέλω ’γω, σου είπα και τα παιδιά πίνουν το γάλα τους. Μας συμφέρει! 

- Έχουμε και τα πρόβατα αν τα παιδιά θέλουν γάλα. 

-Αϊ παράτα με, ρε γυναίκα, μη με κολάζεις νυχτιάτικα! 

- Καλά, αλλά την κατσίκα θα τη σφάξουμε! 

- Θα ’θελες, είπε και άρχισε να ντύνεται. 

- Πού πας; 

- Στον καφενέ, δεν έχω την όρεξή σου! 

- Τέτοια ώρα; 

- Ναι, τέτοια ώρα! 

- Καλά, ρε Μιχάλη, θα την κρατήσουμε. Μη φεύγεις μες στη νύχτα, θα σε δει κανείς 

 και θα νομίζει ότι τσακωθήκαμε, θα μας πιάσει στο στόμα του όλο το χωριό! 

Τελικά η κατσίκα τη γλίτωσε. 

Είχαν περάσει τέσσερις ολόκληροι μήνες από τότε που είχε την κατσίκα ο κυρ 

Μιχάλης. Παράλληλα η νέα εβδομάδα ανέτειλε. Περίμενε πώς και πώς να πάει στη 

στάνη του να πει στην κατσίκα πως την γλίτωσε, αλλά το αγροτικό είχε βλάβη όποτε 

πήγε με τα πόδια. Δευτέρα πρωί, ήταν η μόνη μέρα που η κατσίκα δεν ήταν στη θέση 

της, εκεί που τον περίμενε κάθε μέρα. Οι πρώτες υποψίες εστίασαν στη γυναίκα του.  

Δανειζόμενος το τρακτέρ του κυρ Κώστα έφτασε ως εκεί για να διαλευκάνει το 

«έγκλημα». 

- Την έσφαξες την κατσίκα! Εσύ την αποδεκάτισες το ξέρω πολύ καλά! 

- Τι λες ρε Μιχάλη, τα έτσουξες πρωί-πρωί με τον Τάκη και δεν καταλαβαίνεις τι λες. 

- Αυτό που σου λέω εγώ! Τι την έκανες την κατσίκα; 

- Τίποτα. Ούτε που την πείραξα, πότε να προλάβω; 

- Δίκιο έχεις... είπε και έφυγε αλαφιασμένος, αφού είχε καταλάβει πως η κατσίκα το 

είχε σκάσει επειδή δεν την είχε δέσει καλά.  

Στενοχωρημένος πήγε στη στάνη του και άρμεξε τα πρόβατά του. «Τουλάχιστον τώρα 

είναι ελεύθερη, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο να την σφάξει η Ειρήνη» σκεφτόταν από 

μέσα του. Το βράδυ στον καφενέ, όλοι οι φίλοι του στενοχωρημένοι που το έσκασε η 

κατσίκα και έχασαν τέτοιο μεζέ, κάθισαν και έπαιξαν την πρέφα τους και 

ύστερα ο καθένας πήγε σπίτι του. 

Τα χρόνια πέρασαν. Ο κυρ Μιχάλης είχε γεράσει και τα πρώτα κουσούρια του 

ξεκίνησαν να εμφανίζονται. Η γυναίκα του, η γριά Ειρήνη, δεν μπορούσε ούτε να 

σηκωθεί από το κρεβάτι πλέον. 
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Ο πρόεδρος εβδομάδες τώρα προετοίμαζε το πανηγύρι και έψαχνε έναν καλό μεζέ για 

σφαγή. Τα κρεοπωλεία δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, ούτε οι χωριανοί είχαν βρει κάτι, 

οπότε τα σουβλάκια ήταν η μόνη λύση μέχρι που... Δύο μέρες πριν το γλέντι, καθώς 

ο πρόεδρος έκανε την ορειβασία του στο χωριό σε κάτι κατσάβραχα, βρήκε μία γριά 

ζουμερή κατσίκα. Ήταν η Τασούλα. Έκθαμβος τότε ξεκίνησε να φωνάζει σαν τον 

Αρχιμήδη «ΕΥΡΗΚΑ, ΕΥΡΗΚΑ». 

 Πού να ήξεραν οι χωριανοί στο πανηγύρι όλη την ιστορία μίας «απλής» κατσίκας. 

Στην πραγματικότητα ο συγχωρεμένος ο κυρ Τάκης το ήξερε, το είχε καταλάβει, αλλά 

δεν είπε τίποτα. Εξάλλου κανείς δεν θα ήθελε ο καλύτερός του φίλος να πάθει τρίτο 

εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένας Θεός ξέρει πώς επιβίωσε η κατσίκα, αλλά αυτό 

που ξέρουμε όλοι είναι το πόσο νόστιμη, γευστική και ζουμερή ήταν. 

 Τελικά, τι τότε, τι τώρα, μια φορά την κατσίκα τη φάγαμε.  

Ας είναι καλά ο κυρ Τάκης!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντακτική Ομάδα 

 

Χρυσή Βάκτρου 

Κωνσταντίνα Λίτσα 

Παναγιώτης Μπουλουγούρης 

Καλλίστη Πανταζή 

Σοφία Παναγάκη 

Χρήστος Παπαθανασόπουλος 

 

Υπεύθυνες Έκδοσης 

 

Βασιλική Αλεξοπούλου 

Νάνσυ Κοτσιώνη 

 

Συνεργάτης  

 

Άννα Τσαντήλα 

   Στο επόμενο τεύχος  ….. 

Ταξίδι στην Κρακοβία 

Επίσκεψη στο  Άουσβιτς 

Εμπειρίες από  τo Erasmus + 

Ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο 

της Αθήνας 

Βουλή των Ελλήνων 

Ιλίου Μέλαθρον και  

πολλά ακόμη 

 

 


